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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van De Zwerm

Voorwoord
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Contactgegevens

De Zwerm
Dorpsstraat 9 A
1744KJ Sint Maarten

 0224561101
 http://www.bsdezwerm.nl
 m.degraaf@stichtingsurplus.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Marscha Lemckert - de Graaf m.degraaf@stichtingsurplus.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stg. Reg. Openb. Basisonderw. Surplus
Aantal scholen: 25
Aantal leerlingen: 3.159
 http://www.stichtingsurplus.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Passend PO.
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Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

59

2021-2022

Kenmerken van de school

spelenderwijs

samenuitdagend

ruimte zelfvertrouwen 

Missie en visie

Onderzoekend en ontwerpend leren in een uitdagende leeromgeving.
Hoe willen we dat kinderen De Zwerm ervaren? Wat geven we ze mee voor de toekomst? En hoe doen 
we dat? Team, ouders en kinderen hebben over deze vragen nagedacht en antwoorden gezocht.

Inrichting van de school en het schoolplein
“Op school ontdek ik steeds weer iets nieuws om mee te spelen en van te leren.”
Onderzoekend en ontwerpend leren vormen het uitgangspunt van ons onderwijs. Kinderen van De 
Zwerm worden daar voortdurend toe uitgedaagd door de inrichting van onze lokalen. Thema- en 
ontdekhoeken en ook leerspelletjes zorgen ervoor dat zij spelenderwijs leren. Door de toepassing van 
wetenschap en techniek in onze thema’s leren onze kinderen samen te onderzoeken, creatief te 
denken, oplossingen te beredeneren en uit te proberen. In ons technieklokaal hebben we de nieuwste 
materialen staan zoals een greenscreen en de 3D-printer. Dit gecombineerd met nieuwe lesmethodes 
zorgt ervoor dat we tegemoet komen aan de belevingswereld van kinderen uit de moderne 
maatschappij.
Natuurlijk zijn ook de buitenruimten uitdagend ingericht; het buitenspelmateriaal en de moestuin 
waarin kinderen zelf aan de slag gaan, helpen onze kinderen hun onderzoekend vermogen verder te 
ontwikkelen. Onze school is als een goed thuis: een veilige, schone omgeving, waar iedereen welkom is 
en ieder kind de ruimte en mogelijkheden heeft zich verder te ontwikkelen.

1.2 Missie en visie

3



Pedagogisch klimaat
“We leren om leuk met elkaar te spelen en te werken.”
De Zwerm biedt een eenduidig, positief pedagogisch klimaat. Al onze leerkrachten zijn gecertificeerd 
kanjertrainer en helpen onze kinderen zich veilig te voelen op school en respect te hebben voor elkaar. 
Bij De Zwerm richten we ons onderwijs zo in dat kinderen spelend èn coöperatief leren.  Ieder kind 
krijgt daarbij de aandacht en het aanbod dat het nodig heeft. Dit zorgt voor motivatie en leerplezier.  
Niet het overbrengen van kennis staat centraal, maar het leerproces zelf. 

Anders samen zijn
“In de pauze is altijd wat te doen. Soms voetballen we, soms werken we in de moestuin.”
Op de Zwerm zijn de pauzes een belangrijk moment op de dag om even op een andere manier met  
elkaar samen te zijn. Leerkrachten spelen met de kinderen mee en bedenken nieuwe spellen en 
activiteiten om kinderen te activeren. Maar ook cultuur is een vast onderdeel van ons programma. Er is 
altijd iets te leren buiten de school en binnen elk thema gaan we op excursie. Leerkrachten stimuleren 
de kinderen hun creativiteit in te zetten en zo verder te ontwikkelen. Muziek, dans of een presentatie... 
Het kan allemaal en gebeurt regelmatig.

Leerkrachtvaardigheden
“Ik leer superveel van meester.”
Leerkrachten van De Zwerm genieten van hun werk en stralen dat uit. Zij zijn inlevend, communicatief 
vaardig en flexibel. Zij kunnen creatief denken, durven te experimenteren en oude methodieken los te 
laten. Het team functioneert daarbij als één geheel, dat biedt kinderen helderheid. En daarmee: 
vertrouwen in de kracht van hun leerkracht!

Partners
“Mijn ouders komen kijken naar de presentatie van de projecten.”
Wij maken het onderwijs op De Zwerm samen; leerkrachten, kinderen en ouders. Leerkrachten 
begeleiden de leerlingen, kinderen van de bovenbouw helpen de kinderen van de onderbouw en ouders 
ondersteunen de leerkrachten. Daarbij maken wij graag gebruik van ontwikkelingen en mogelijkheden 
om ons heen. Zo werken wij samen met regionale bedrijven en organisaties. En halen we de 
maatschappij graag binnen in de vorm van gastlessen of sprekers. En natuurlijk trekken we er ook zelf 
op uit in de vorm van excursies. De Zwerm staat midden in de samenleving, letterlijk en figuurlijk. Dat 
houden we graag zo. Heldere, open communicatie met ouders, omwonenden en andere partners is 
daarbij onmisbaar. Maar ook koesteren we de toegankelijkheid, flexibiliteit en gemoedelijkheid van De 
Zwerm; het zijn de eigenschappen die de school uniek maakt en die door onze omgeving worden 
gewaardeerd.

Eindprofiel van de leerling
“Ik wil voorbereid zijn op de middelbare.” 
Kinderen van De Zwerm komen vol zelfvertrouwen van school. Zij kennen hun talenten en voelen zich 
verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Zij zijn zelfstandig, ondernemend en leren graag. 
Zelfreflectie, creativiteit, kritisch denken en oplossingsgericht samenwerken zijn eigenschappen die zij 
daartoe hebben ontwikkeld en weten te benutten. Natuurlijk beschikken zij ook over een gedegen basis 
van taal en rekenen, zodat ze klaar zijn voor de middelbare school. Maar ook zijn onze kinderen 
voorbereid op hun leven in de maatschappij. Zij zijn zich ervan bewust  dat een gezonde leefstijl helpt 
om sturing te geven aan hun toekomst. En zij hebben geleerd dat het net zo belangrijk is om hun eigen 
mening goed onder woorden te brengen en zo op te komen voor zichzelf, als om te luisteren naar 
elkaar. Dat maakt onze kinderen weerbaar en betrokken!
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Op De Zwerm staat spelenderwijs leren centraal. Wij creëren zo'n groot mogelijke betrokkenheid van 
de kinderen bij het onderwijs door dit deels in thema's aan te bieden die aansluiten bij de 
belevingswereld van de kinderen.

De leer- en ontwikkelingsniveaus van kinderen kunnen in alle groepen uiteen lopen. Dit vraagt om veel 
individuele aandacht van de leerkracht voor de leerlingen. Wij werken hierbij volgens de 
uitgangspunten van adaptief onderwijs, waarbij de leerstof wordt aangepast aan de mogelijkheden van 
de kinderen. Onze methodes bieden voldoende mogelijkheden voor deze gedifferentieerde werkwijze.

Wij organiseren ons onderwijs op zo'n manier dat we aan kunnen sluiten bij de talenten en 
onderwijsbehoeften van ieder kind afzonderlijk. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 
groep 3/4

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

5 uur 5 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De kinderen gaan 25 uur in de week naar school en krijgen minimaal 940 uur per jaar onderwijs 
aangeboden. Dit komt neer op minimaal 7520 uur in 8 jaar.

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal

Extra faciliteiten

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. Het aanbod voor het jonge kind organiseren 
we zelf. 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?

Verlof personeel

Als een medewerker verlof heeft wordt er gezocht naar een invaller. Mocht onze invalpool leeg zijn 
benaderen wij bijvoorbeeld een uitzendbureau, ouders met een bevoegdheid, ex-medewerkers / 
gepensioneerden en 4de jaar pabo-studenten. 

2.2 Het team
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De doelen voor de komende jaren staan beschreven in het Schoolplan 2020- 2024. De uitwerking van 
de doelen per schooljaar zijn terug te lezen in het schooljaarplan. Deze documenten zijn in te zien op 
school. Wanneer ouders hier interesse in hebben kunnen zij deze opvragen bij de directie. We werken 
aan een constante kwaliteit van ons onderwijs door het gebruik van gecertificeerde methodes, 
inspirerende nascholing, aandacht voor het verstevigen van onze gezamenlijke onderwijsvisie, een rijk 
aanbod en een aantrekkelijke werk- en leeromgeving.

Doelen in het schoolplan 

Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

De monitoring en borging van onze schoolontwikkeling doen wij via het programma Schoolmonitor dat 
binnen Stichting Surplus wordt gehanteerd.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

De Zwerm gaat uit van verschillen. Dit maakt dat we ons onderwijs goed kunnen inrichten naar de 
onderwijsbehoeften van alle kinderen. Wanneer we op school door observaties zien dat een kind extra 
ondersteuning nodig heeft, dan gaan we daarover in gesprek met ouders. Wanneer dit gewenst is 
schakelen we externe experts in voor aanvullende observaties en adviezen. We stellen een 
groeidocument op met daarin opgenomen welke extra ondersteuning de school kan bieden. Dit 
groeidocument wordt altijd besproken met ouders en door hen ondertekend voordat deze wordt 
uitgevoerd. Een aantal keer per jaar zullen het groeidocument deze met elkaar evalueren en nieuwe 
doelen opstellen. Een uitgebreid schoolondersteuningsprofiel is opgesteld in samenwerking met POS 
(Perspectief Op School). Dit document is als download te vinden op onze 
website https://www.bsdezwerm.nl/ons-onderwijs/schoolondersteuningsprofiel/ 

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Sociaal emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Rekenroutes implementeren voor groep 3 t/m 6.

Beleid meerkunners en hoogbegaafde leerlingen te implementeren. 
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Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

In de profielschets van de school staat dat het onderwijs zich ook richt op de sociale en emotionele 
ontwikkeling. Het goed leren omgaan met problemen en met elkaar is hierbij zeer belangrijk. Wij 
proberen dit te bereiken door duidelijke gedragsregels af te spreken en hierover in gesprek te gaan. Het 
hele team is geschoold als Kanjertrainer. De aanpak van de Kanjertraining wordt in alle klassen 
gebruikt. Dat leerkrachten en ouders een voorbeeldfunctie hebben is voor ons vanzelfsprekend.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Via 
Kanvas (Kanjertraining).
Twee keer per jaar vullen de leerlingen de vragenlijsten in van Kanvas. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Meinema k.meinema@stichtingsurplus.nl

vertrouwenspersoon Visser marijn.lodewijks-visser@bsdezwermstm.nl
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Klachtenregeling

Klachtenregeling Surplus 

Als u een klacht heeft over OBS De Zwerm kunt u dit melden bij de directie. De school heeft in een 
handleiding vastgelegd hoe zij omgaat met klachten, problemen en meningsverschillen. We proberen 
klachten altijd eerst op een goede manier op school af te handelen. De mogelijkheid bestaat echter dat 
u als ouder/verzorger uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop de school met een geschil 
omgaat. In zo’n geval kunt u beroep doen op de Klachtenregeling van de Stichting Surplus die geldt 
voor alle bij Surplus aangesloten scholen en dus ook voor OBS De Zwerm. Wilt u hierover meer weten 
dan kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon Karin Meinema of met de externe 
contactpersonen Klachten:
Wij zijn aangesloten bij de GGD Hollands Noorden. 
T.a.v. Extern vertrouwenspersoon Ellen Labree/Inez Ursem
Telefoonnummer 088 0100550

Voor behandeling van klachten is Stichting Surplus aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen, 
voorheen de Landelijke Klachtencommissie voor het Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs 
(LKC). De klachtenregeling biedt medewerkers en ouders bovendien de mogelijkheid een beroep te 
doen op een onpartijdige vrouwelijke of mannelijke vertrouwenspersoon die voor Surplus maar volledig 
buiten onze organisatie opereert. Gegevens van deze vertrouwenspersonen krijgt u, op verzoek, van 
bovengenoemde contactpersonen Klachten op school. Het is mogelijk dat u noch de directie van OBS 
De Zwerm noch de contactpersonen van onze school in vertrouwen wenst te nemen. U kunt dan advies 
inwinnen bij de bestuurder van Surplus, Paul Moltmaker via 0224-203040. Hij kan u ook in contact 
brengen met de vertrouwenspersonen. Uiteraard kunt u zich rechtstreeks wenden tot de Stichting 
Onderwijsgeschillen op tel. 030 280 95 90. Het adres van de Stichting Onderwijsgeschillen is postbus 

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Via het ouderportaal Social School.

Wij maken het onderwijs op De Zwerm samen; leerkrachten, kinderen en ouders. Leerkrachten 
begeleiden de leerlingen, kinderen van de bovenbouw helpen de kinderen van de onderbouw en ouders 
ondersteunen de leerkrachten. Daarbij maken wij graag gebruik van ontwikkelingen en mogelijkheden 
om ons heen. Zo werken wij samen met regionale bedrijven en organisaties. En halen we de 
maatschappij graag binnen in de vorm van gastlessen of sprekers. En natuurlijk trekken we er ook zelf 
op uit in de vorm van excursies. De Zwerm staat midden in de samenleving, letterlijk en figuurlijk. Dat 
houden we graag zo. Heldere, open communicatie met ouders, omwonenden en andere partners is 
daarbij onmisbaar. Maar ook koesteren we de toegankelijkheid, flexibiliteit en gemoedelijkheid van De 
Zwerm; het zijn de eigenschappen die De Zwerm uniek maken en die door onze omgeving worden 
gewaardeerd.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00

Daarvan bekostigen we:

• EHBO

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Medezeggenschapsraad

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

Aan het begin van elk schooljaar kunnen ouders op een invullijst op school aangeven waar ze willen 
helpen. Op deze intekenlijst staan activiteiten zoals helpen bij vieringen zoals Sinterklaas en Kerst, 
sportdagen, excursies en ook ondersteuning bieden tijdens de lessen. 
Voor de ontwikkeling van ons Wetenschap&Techniek-onderwijs hebben we een werkgroep van ouders 
en leerkrachten die samen organisatie en uitvoering op zich nemen. Met elkaar maken we hier een 
succes van. 
De MR vergadert 5 keer per jaar en houdt zicht op schoolontwikkelingen vanuit het schoolplan, maar 
ook actualiteiten worden besproken. 

85191, 3508 AD Utrecht. Meer informatie op www.onderwijsgeschillen.nl.

Voor het melden van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld kunt u 
bellen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs op 0900-1113111, tegen lokaal 
tarief te bereiken tijdens kantooruren. Ook hier wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Heeft u een klacht met betrekking tot privacy, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris 
Gegevensbescherming via FG@stichtingsurplus.nl. 
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Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun 
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen 
we ook niet.
De gemeenten Hollands Kroon en Schagen maken het via de regeling Meedoen Noordkop mogelijk 
voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met lage inkomens om deel te nemen aan sport- culturele- 
en onderwijsactiviteiten. Per jaar is er € 350,- per kind beschikbaar. De ouderbijdrage en de bijdrage 
voor bijvoorbeeld het schoolkamp kunnen uit deze voorziening betaald worden. Voor meer informatie 
zie https://www.meedoenschagen.nl/ of neem contact op met de directeur van onze school.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind afmelden door middel van een belletje naar de school of via ons 
oudercommunicatie platform Social school.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Ouders kunnen verlof aanvragen door een verlofformulier op te vragen bij de directie, deze in te vullen 
en weer in te leveren bij de directie.

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Wij analyseren de opbrengsten naar aanleiding van de Cito-toetsen op kindniveau en beschrijven de 
onderwijsbehoeften in het groepsplan. Zo nodig wordt er een handelingsplan of 
ontwikkelingsperspectief opgesteld.   Daarnaast maken wij trendanalyses op groeps- en schoolniveau, 
waarbij we op zoek gaan naar de mogelijke oorzaken. Als we de oorzaken helder hebben maken we een 
plan van aanpak. De halfjaarlijkse trendbespreking (met het hele team) is vastgelegd in het 
vergaderschema, uiterlijk twee weken na de Cito-afname. Uiterlijk drie weken na de afname van de 
Cito-toetsen zijn de groepsplannen bijgesteld.

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

5 Ontwikkeling en resultaten
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Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

De Zwerm
91,7%

95,6%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

De Zwerm
53,6%

59,2%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (49,0%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 22,2%

vmbo-k / vmbo-(g)t 33,3%

vmbo-(g)t 22,2%

vmbo-(g)t / havo 22,2%
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5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Rust

Veiligheid Vertrouwen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen.

Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een 
prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om 
de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, 
ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Werkwijze Sociale opbrengsten

16



6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKRS, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKRS, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 15 oktober 2022 23 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 05 maart 2023

Meivakantie 29 april 2023 07 mei 2023

Zomervakantie 22 juli 2023 03 september 2023
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